
အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာျခင္း


အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ျမင့္လာျခင္း


ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအမံဆြျဲခင္း၊အစီအစဥ္ခ်မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ေဒသႏွင့္အညီ ေရးဆြထဲားေသာျပႆနာေဖာ္ထုတ္နည္းမ်ား



လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အသံ၊ လႊမ္းမုိးမႈႏွင့္  
ျမင္သာထင္သာရွိမႈတုိ႔ ျမင့္တက္လာျခင္း

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား



႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ေငြပံ့ပုိးမႈ မဟာဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ 

က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္

အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမႈအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခုိေနျခင္း၏ 
စိန္ေခၚမႈအားေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္း



သုံးသပ္ႏုိင္စြမ္းရည္ႏွင့္ GPS အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ 
အသိအျမင္ရရွိလာျခင္း



ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈစြမ္းရည္တုိးတက္လာၿပီး 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စုဖြဲ႕မႈမ်ား လုပ္လာျခင္း



အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၎တုိ႔၏ေနရာရယူျခင္း

ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရး 
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး
ယႏရၱားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

၃၀ % ပါဝင္ေရး အတြက္ 
တုိက္တြန္းႏုိင္ခဲ့သည္

ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့ ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားတြင္ပါဝင္မႈႏွင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ 

ျမႇင့္တက္ေစခဲ့သည္

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

ရဲေမမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ရန္ 
အစုိးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 

ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးခဲ့သည္

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေရွ႕တန္းမ ွ
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမင္သာထင္သာရွိမႈ 
ႏွင့္စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈတုိ႔ ျမႇင့္တက္လာသည္

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊မ 
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားအားယာယ ီ

ခုိလွဳံရန္ေနရာစီစဥ္ေပးျခင္း၊ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအကူအညီ 
မ်ားေပးျခင္း တို႕ကုိေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ 

ေနရာဖန္တီးေပးသည္  

လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ 
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဘာသာေရး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ 
အလုိ႕ငွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ အတန္းကုိ 
ျမႇင့္တက္ေစသည္ 

အဖြဲ႕အစည္းျမင္သာထင္သာရွိလာျခင္းေၾကာင့္  
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥအား  

အမ်ားျပည္သူက အေရးတယူေဆာင္႐ြက္ 
လာသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈ



က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရး 
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္
အႏွစ္ခ်ဳပ္  
က်ား၊မေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးရန္ပုံေငြအစီအစဥသ္ည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ား၊မတန္းတူ ညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္
အေရးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိးမည့္ ရန္ပုံေငြယႏၱရားအျဖစ္ 
ေပါင္းစည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ျဖစ္သည္။ GPS 
ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ ဘက္သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းကုိ အသုံးျပဳသည္။ 

GPS ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္၏ အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 

• အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားဦးတည္သည့္ 
GPS ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းသည္ ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၏ 
ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသ
က္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည္။ က်ား
၊မေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖတ္သန္းလာေသာ ကာလ 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရရွည္တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္။  

• အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ားအား ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ စီမံကိန္းအေျချပဳ ရန္ပုံေငြအေပၚ 
မွီခုိေနျခင္းအား ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္းတုိ႔အတြက္  
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။႐ုံးခန္းငွားရမ္းခႏွင့္လစာစရိတ္ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အစုိးရ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ အျခားအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံရသူမ်ားျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း 

တည္ရွိေနေသာအင္အားမညီမွ်မႈအေနအထားကုိ ေျပာင္းလဲ 
ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳ လ်က္ရွိသည္။ 

• ဘက္သုံးဘက္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းသည္ အထက္ပါအစိတ္ 
အပုိင္းမ်ား၏ စုေပါင္းရလဒ္ထက္ပင္ သာလြန္သည့ ္
အျပင္ ေအာက္ေျခအမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဘက္စု ံ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားသည္။ 
ယင္းသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္း 
ဆုိင္ရာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္  
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏  
မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း 
အက်ဳိးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ယင္းကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ေပး 
ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတြင္သာမက 
ျပင္ပတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈႏွင့္ ျမင္သာထင္သာ 
ရွိမႈတုိ႔ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ 

• ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ႏွင့္ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္  
ေထာက္ပံ့မႈကုိ ဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ က်ား၊မဆုိင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ အဆင့္ 
အတန္း၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္နယ္ေျမ ေဒသခက္ခဲျခင္း တုိ႔ကုိ  
အေျခခံေသာေဒါင္လုိက္ (ထက္ေအာက္) ျဖစ္ေစ၊ေဘးတုိက ္
(တစ္ေျပးညီ) ျဖစ္ေစ မညီမ်ွမႈကုိ ခုိင္မာေစေသာ အႏၱရာယ္ 
မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ ပုိ၍လက္လွမ္းမီွလာမည္ျဖစ္သည္။ 

႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ အား ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းလစာ၊ ႐ုံးခန္း ငွားရမ္းခ၊ 

ခရီးစရိတ္၊ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စရိတ္၊ 

႐ုံးအသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုန္က် 

စရိတ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ နည္းပညာ 

ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားအား အဖြဲ႕အစည္း၏ ‘အဖြဲ႕အစည္း 

ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္’ တိုးတက္လာကာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 

စီမံပါဝင္လာႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံအ့ား 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ 

၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားကုိ 

ေ႐ြးခ်ယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အေထာက ္

အကူျဖစ္ေစရန္ရည္႐ြယ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 



• ေဒသအဆင့္တြင္ အေရးပါေသာအေရးအရာမ်ားအေပၚ 
နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းသီးျခား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ 
ဆုံးျဖတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္  
လႊဲမွားေနေၾကာင္း သက္ေသျပဳကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ အေရးအရာမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာတုိ႔ကုိ  
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိၾကသည္။ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအား တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
ေရခံေျမခံႏွင့္ ဦးစားေပး နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည့္ 
ေဒသအလုိက္ေရးဆြဲထားေသာအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ 
႐ြက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။  

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးရလဒ္မ်ားကုိ (႐ႈပ္ေထြးၿပီးခန္႔မွန္း 
ရခက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္းတြင္) 
ဆြဲေခၚေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စြမ္းေဆာင္ 
သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ၎တုိ႔၏ စည္း႐ုံးလႈ ႔ံေဆာ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
သည္ ကုန္က်စရိတ္နည္းၿပီး အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္သည္။ 

GPS မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ၎၏လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတြင္သာမက လူ႕အဖြဲ႕အ 
စည္း အေျပာင္းအလဲ အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအသုိင္းအဝုိင္း 
တြင္လည္း ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ျမင္သာထင္သာရွိမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အက်ဳိးျပဳသည္။ ထုိသုိ႔  
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ GPS အစီအစဥ္ရွိ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပါဝင္ျခင္းဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျပည့္ဝေစ 
မည့္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

• အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ဗ်ဴဟာ အားေကာင္းေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ပါဝင္ၿပီးလႊမ္းမုိးႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာအဖြဲ႕အ 
စည္း မ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္မားလာေစရန္ အက်ဳိး ျပဳသည္။ ၎သည္ေရရွည္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ 
ျခင္း၊ အစီအစဥ္စနစ္က်ရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ 
ျပႆနာအေပၚအေျခခံသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ယင္းတြင ္
GPS လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္မည့္ ေဝဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္
သည့္စြမ္းရည္သစ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာအသိပညာသစ္ 
မ်ား ေလ့လာသင္ယူျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ ဤရုံးလည္ပတ္ 
မႈရန္ပုံေငြအားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လူမႈ 
အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းလာျခင္း၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ 
တက်ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ အသိမွတ္ျပဳခံရျခင္းတုိ႔  ရရွိလာသည့္  
အတြက္ပိုမိုအေျခခိုင္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္။ 

• GPS မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တုိးျမႇင့္လာေသာ အသံႏွင့္
လႊမ္းမုိးမႈတုိ႔သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္
မူဝါဒေျပာင္းလဲေရးတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္  
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံျခင္း၊ လူမႈ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ား 
အေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲေရး 
တြင္ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမင္သာ 
ထင္သာရွိမႈတုိ႔တြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းသည္ 
ပင္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 



ျမန္မာျပည္သာမက ကမၻာအရပ္ရပ္ရိွ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ GPS ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္မွ မည္သည့္အရာမ်ားကို 
သင္ခန္းစာယူႏိုင္သနည္း။

• GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ပုံစံက GPS စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲကုိ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ WPS ႏွင့္ GPS အစီ 
အစဥ္တုိ႔အား ‘ႏုိင္ငံေရးမွေသြဖယ္’ ေစႏုိင္သည့္အႏၱရာယ္ကုိ ေကာင္းစြာမွတ္တမ္း တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ က်ား၊မေရးရာကုိ အသား 
ေပးလုပ္ေဆာင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိသာ သီးသန္႔ ဦးတည္ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ GPSရန္ပုံေငြအစီအစဥ္ပုံစံသည္ 
က်ား၊မအေျချပဳမညီမွ်မႈႏွင့္ အျခားေသာ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲက်ယ္ျပန္႔ လာ 
ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးမွေသြဖယ္ေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အေျချပဳခ်ဥ္းကပ္ေရး ေရစီးေၾကာင္းအား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။  

GPS ရန္ပုံေငြအစီအစဥ္သည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ အစီအစဥ္၏  
ပုံဥပမာေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ OECD အလွဴရွင္အဖြဲ႕မ်ား၏ မၾကာေသးမီက ေဖာ ္
ထုတ္ခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း အေျချပဳျခင္း၊ ျပႆနာကုိ ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္း၊ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ 
ရွိျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရအက်ဳိးမ်ားျခင္း ဟူသည့္ ‘လုပ္ငန္းနည္းလမ္းမ်ား’ ဆုိင္ရာသင္ခန္းစာမ်ား 
ကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ ေဒသအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ‘ျပႆနာ’ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
အျပင္ ေရခံေျမခံႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ သီအုိရီမ်ားအား ဦးစီးေဖာ္ေဆာင ္
ျခင္းတို႔ကုိ အားေပးသည့္နည္းလမ္းသည္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ ္
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ 
ေၾကာင္း ယခုအေတြ႕အႀကံဳက သက္ေသထူေနသည္။ ဤကိစၥရပ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

အစီအစဥ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ကာလရွည္ၾကာစနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေနေသာ မညီမွ်မႈႏွင့္မတရားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကံဳ 
ေတြ႕ရေသာ က်ား၊မေရးရာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မတူညီ ေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ပါဝင္ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
လ်က္ရွိသည္။  

အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မွ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားအတြက္ ခုိလႈံရန္ေနရာ စီစဥ္ေပး 
ျခင္းျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးသည္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ေနၾကေၾကာင္းခံစားရသည္။ ဤအျဖစ္  
အပ်က္သည္ မေတာ္တဆမႈတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ေနရာတုိင္း တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ဤအခ်က္သည္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေလးေလး 
နက္နက္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးၿပီးအကာအကြယ္ေပးရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး (WPS) အစီအစဥ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိးသမီးအခြင့္ 
အေရးမ်ားအား မည္သုိ႔ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္၊ မည္သုိ႔ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားသည္ဆုိသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား 
လ်စ္လ်ဴရႈကာ အမ်ဳိးသမီးအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာရန္ပုံေငြေလွ်ာ့နည္းလာ 
ျခင္းမွာ အလြန္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ WPS အစီအစဥ္၏ မူလအႏွစ္သာရမွာ ပဋိပကၡအတြင္း က်ား၊ မဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလ ုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရနႏ္ွင့္ လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ၎တုိ႔အား 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရး ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈစြမ္းရည္ရွိျခင္းသည္ က်ား၊မ အေျချပဳႏွင့္အျခားေသာနည္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားအားတားဆီးေပးမည့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္အားေကာင္းလာေစေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚ ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အလွဴရွင္ 
အဖြဲ႕စည္းမ်ားအေနျဖင့္ WPS ႏွင့္အျခားေသာ က႑အလုိက္အစီအစဥ္မ်ားအား သီးျခားစီခြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ေရွာင္ရွားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။



• အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ဦးတည္ေထာက္ပံ့မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္။ 
ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ စည္း႐ုံးလႈံ ႔ 
ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြ  
လႈပ္ရွားသူမ်ားစုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
ျဖင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အမ်ဳိး 
သမီးစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးက႑တြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

• ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္။  
စုေပါင္း (သုိ႔) တစ္သီးပုဂၢလအသံႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မႈ 
အတြက္မ်က္ႏွာသာေပးေသာအေျခအေန 
မ်ားကုိအားေပးရန္အတြက္ ႐ုံးလည္ပတ္ 
မႈ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ ႐ုံးလည္ပတ္မႈရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေသာ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြအေပၚ  
မွီခုိ ေနရျခင္းအား ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္။ 
ယင္းသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိး 
သမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အမွီအခိုကင္း 
ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္သူ 
မ်ားအျဖစ္ လုပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ လုိ 
အပ္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစ 
သည္သာမက ေဒသအလုိက္ေဖာ္ထုတ္ 
ထားေသာ ‘ျပႆနာ-အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္း’  
အစီအစဥ္အခင္းအက်င္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
တက်စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔တြင္မဟာဗ်ဴ  
ဟာက်စြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ စြမ္း  
ေဆာင္ရည္ကိုလည္းျမင့္မားလာေစသည္။

• ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ႏွင့္ေအာက္ေျခ 
အဆင့္အတြင္အဓိကေထာက္ပံ့ျခင္းသည ္
အဆင့္အတန္း၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ နယ္ 
ေျမေဒသခက္ခဲမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍  
အျခားေသာမညီမွ်မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း 
မ်ဳိး မရွိေစဘဲ ၿမဳိ႕ေတာ္ျပင္ပတြင္လည္း 
က်ား၊မေရးရာစီမံခ်က္ေၾကာင့္ အေျပာင္း 
အလဲမ်ား လက္လွမ္းမီေရာက္ ရွိေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျပည္တြင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
ေအာက္ေျခတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္  
စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားအၾကား မတူညီမႈ 

မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားမႈ မျဖစ္လာေစရန္လည္း 
ကူညီေပးသည္။

• ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း။  
လက္ေတြ႔သင္ယူေလ့လာျခင္းသည္ 
မဟာဗ်ဴဟာျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြျဖစ္ၿပီးျပဳျပင္လြယ္ေသာ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းသည္ ပုိမုိ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိပညာတုိးပြားေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပး 
သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္  
အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းနည္းလမ္း  
မ်ားသာမကအလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ‘လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ 
သည့္နည္းလမ္းမ်ား’ ကုိလည္း မည္သုိ႔ 
 ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္းစဥ္းစားလာျခင္း၊  
ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပအထိ အက်ဳိးသက ္
ေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ေဖာ ္
ေဆာင္ထားေသာ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ 
အား ပုိမုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
အထိလည္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။

• က်ား၊မေရးရာဆုိင္ရာ ေဒသႏရၱအသိ 
ပညာေလ့လာျခင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း။ 
ေရွ႕တန္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ 
ေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အသ ိ
ပညာသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမင္သာ 
ထင္သာမရွိေသာ အင္အားစုတို႕ကုိဖြင့္ဟ 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တန္ဖုိးႀကီးလွသည္။ 
ဤအခ်က္ကေဒသတြင္းပဋိပကၡ၏ ႏုိင္ငံ 
ေရးအက်ဳိးစီးပြား အေနအထားမ်ားႏွင့္ 
မည္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားက က်ား၊မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအခြင့ ္
အေရးသာမကပါဝင္ခြင့္ရျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္လူမႈေပါင္းစည္းျခင္း  
အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲ 
အတြက္ ေဆြးေႏြးေရးကုိ အဟန္႕အတား 
ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကုိလည္း သိျမင္ 
ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 
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